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 مگه نه؟  ،ی کل شبو به من زل زده بود-

و   شدیم دهینگاهم دنبالش کش دمید یم یا  افهیوقتا اگر مرد خوش ق یبعض خودمم

بود. پورخند   ختهیآدم واقعا اعصابمو بهم ر نیا یاما رفتار ها شدمی م رهیبهش خ

 لباش نقش بست و جواب داد:  یرو یزیتمسخر آم

که خدمتکار ها به   کردمینظر گرفته بودم.داشتم چک م ریکالب رو ز یمن فقط فضا- 

به   یاگر خانم ایرو جلب کنن و  تشون یکنن و رضا یبه مهمون ها خدمت رسان یخوب

 داشت برم کمکش.  اجیاحت لیجرثق ای وارید

و پرعشوه  بندهیشده بودم. از قصد نگاه فر جیجوابش هم خنده م گرفته بود و هم گ از 

 بهش انداختم و گفتم:   یا

 . یداشته باش یشب خوب  ،یکرد یرو برام باز لیخب پس ممنونم که نقش جرثق-

  دم،یکش یراحت  پشتمو بهش کردم نفس یراه افتادم.وقت  ییبعد به طرف دستشو و 

 و تونستم چند کلمه باهاش حرف بزنم.   نستادمیمثل احمقا جلوش وا ندفعهیحداقل ا

 لورا.   نمتیبیبعدا م- 

  یتی اونجا نبود، فقط جمع یچ یه یول دمی چرخ  عیسر دم،یرو از پشت سرم شن صداش 

پوش   اهیروم بود و مرد س یجلو دادن ی و تاب م جیخودشون رو پ کیموز یکه با صدا

صدامون   میزدیحرف م میداشت یوقت یعنی دونست؟یشده بود. اسممو از کجا م بیکال غ

 بود؟اما امکان نداره اون   دهیرو شن
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  دونمی. نمکردمیفقط حضورش رو حس م دمش،یدینم یازمون دور بود و من حت یلیخ

 و گفت:   دیشد، دستمو کش دایاز کجا پ  هوی نایکارول یسروکله ا

  یصف طوالن نی ا یتا ابد تو دیبا ،یرسی نم  ییتا آخر عمرتم به اون دستشو میبر ایب- 

 .   یمنتظر بمون 

. ه یا شهیش زیم یمحبوبم رو نیاز شامپا گهید یبطر  هی دمید زیسر م میبرگشت  یوقت 

 و گفتم:  دمیخند

واقعا   گهیاما من که د یکرد یولخرج یتولدم حساب یامروز برا زمیعز نیمارت- 

 مشروب بخورم.  نیاز ا  شتریب  تونمینم

 بهم گفت:    یمتعجب افهیبا ق نیمارت 

.من صورتحساب رو پرداخت کرده  یسفارش داد نویتو خودت ا کردمیاما من فکر م- 

 .  میبر میخواستیم گهیبودم و د

سر   ومدهین  یتصادف یبطر نیکه ا دونستمینگاهم رو اطراف کالب چرخوندم، م دوباره 

 گفت:   دیخدیکه م یدر حال نایما و اون مرد هنوزم منو تحت نظر داره. کارول زیم
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ایل کامل این رمان ــــــــــ و دانلود ف "  روز  365رمان " العه ادامه ـــــ رایم جهت مطــــــــ کاربر گ

 ید ـــ س مطالعه کنــــــــــ داری کنید و سپـــــــــــ فا آنرا خریـــــــــــ بصورت فایل پی دی اف لط

 جــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنید
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